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§ 82 

Justerandes sign 

ft 

Anmälningsärenden 
Följande ärenden anmäls: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Statistikrapport jml 16 kap 6 h § SoL, samt 28 f och 28 g § LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS, kvartal 2, 2015. 

Länsstyrelsen har enligt 11 kap 10 § PBL beslutat att inte överpröva 
kommunfullmäktiges beslut, den 15 juni 2015, att anta detaljplan för Fridhems 
verksamhetsområde i Sala kommun. 

Dnr 

Länsstyrelsen har den 24 juni 2015 utsett Pernilla Johansson (M) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Louise Eriksson (M) till och med den 14 oktober 2018. 

Länsstyrelsen har den 24 juni 2015 utsett Andreas Weiborn (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Pernilla Johansson (M) till och med den 14 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 83 

Justerandes sign 

Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Dnr 

Alette-Marie Lindgren (S) begär i skrivelse inkommen den 24 juli 2015 om befrielse 
från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i bygg- och 
miljönämnden. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Alette-Marie Lindgren (S) befrielse från ovan nämnda uppdrag, 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 
länsstyrelsen 
bygg- och miljönämnden 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Avsägelse 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Jan Sund (SJ begär i skrivelse inkommen den 24 juli 2015 om befrielse från 
uppdraget som ersättare i styrelsen för Salabostäder AB. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Jan Sund (SJ befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Utdrag 

Salabostäder AB 
valberedningen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 85 

Justera'ltgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Dnr 2015.558 

Sala Silvergruva AB; anslag 

INLEDNING 

KH nr 55 

Styrelsen för Sala Silvergruva AB hemställer i skrivelse till kommunstyrelsen om ett 
ekonomiskt tillskott på 2,3 miljoner kronor samtidigt som extra åtgärder vidtas 
inom bolaget för att förbättra lönsamheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/156/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB. 
Ledningsutskottets beslut 2015-08-18, § 180. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-20, § 135. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
att anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

Utdrag 
ekonomikontoret 
Sala Silvergruva AB 

Utdragsbestyrkande 
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§ 86 

Justerandes sign qf1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Dnr 2015.544 

Strategisk plan 2016-2018 för Sala kommun 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2015-08-04, § 164. 
Reviderad Bilaga KS 2015/147 /1, Allians för Sala, reviderat budgetförslag. 
Bilaga KS 2015/147 /2, Sverigedemokraterna, budgetförslag. 

KH nr 56 

Reviderad Bilaga KS 2015/14 7 /3, Socialdemokraterna, reviderat budgetförslag. 
Bilaga KS 2015/147 /4, protokoll Centrala samverkansgruppen. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-20, § 136. 

Kommunstyrelsen. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178. 769 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 178.141 tkr och år 
2018 till 178.493 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178.394 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 177. 778 tkr och år 
2018 till 177.634 tkr. 

Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 
113.975 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 190.395 tkr och år 
2018 till 150.225 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att investerings budgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 
134.925 tkr, samt 
att investeringsplan plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 202.395 tkr 
och år 2018 till 116.125 tkr. 

Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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forts KF § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Kultur- och fritidsnämnd. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2016 fastställs till 
44.298 tkr, 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43.74 7 tkr 
och år 2018 till 43.747 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur och fritidsnämnden år 2016 fastställs till 
44 .508 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kultur och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43. 957 tkr och 
år 2018 43.957 tkr. 

Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Kultur-och fritidsnämnd. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investerings budgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2016 
fastställs till 200 tkr, 
att investeringsplan för kultur-och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Revision. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2016 fastställs till 812 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2017 fastställs till 812 tkr och år 2018 till 
812 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3.303 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3.303 tkr och år 
2018 till 3.303 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

-~ 

forts KF § 86 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Skolnämnd. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 480.938 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 482.860 tkr och år 2018 
till 485.592 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 480.938 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 485.360 tkr och år 2018 
till 488.092 tkr. 

Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Skolnämnd. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 4.450 
tkr, samt 
att investeringsplan för skolnämnden år 2017 fastställs till 4.000 tkr och år 2018 till 
6.075 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att investerings budgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 4.450 
tkr,samt 
att investeringsplan plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 5.200 tkr och år 
2018 till 5.175 tkr. 

Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till 
483.695 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 485.129 
tkr och år 2018 till 490.849 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård och omsorgsnämnden är 2016 fastställs till 
484.695 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 486.129 tkr 
och år 2018 till 492.64 7 tkr. 

Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg (S) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 
Kommunstyrelsens förslag 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 
fastställs till 2.801 tkr, samt 
att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2017 fastställs till 2.801 
tkr och för år 2018 till 2.976 tkr. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr 
ur eget kapital. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Upplåning 
Kommunstyrelsens förslag 
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 

Utdragsbestyrkande 
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(S) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdebitering 
Kommunstyrelsens förslag 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för år 2016. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

De kommunala bolagen 
Kommunstyrelsens förslag 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anslags bindning 
Kommunstyrelsens förslag 
att för år 2016 fastställa nettoanslag för driftbudget och investerings budget till 
styrelse/nämnd. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C), Ulrika Spårebo (S), Tommy Johansson (S) och Eva Stenberg 
(SJ yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsens förslag 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1 % för 2016, 2017 och 2018. 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen 
• Styrelse/nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag 
• Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 

sin verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Carola Gunnarsson (CJ, Ulrika Spårebo (SJ, Tommy Johansson (SJ och Eva Stenberg 
(SJ yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Strategisk plan 2016-2018 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag 
att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Strategisk plan 2016-
2018, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2014/147 /1. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Strategisk plan 2016-
2018, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2014/147 /3. 

Tommy Johansson (SJ och Eva Stenberg (SJ yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (SJ yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika Spårebos 
(SJ yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder 
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Ulrika Spårebos (SJ yrkande 
röstar nej. Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 19 nej-röster. Omröstningslista, 
se bilaga. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan 2016-2018, reviderad Bilaga KS 
2014/147 /1, enligt följande: 

Kommunstyrelsen. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178. 769 
tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 178.141 tkr och år 
2018 till 178.493 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 
113.975 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 190.395 tkr och år 
2018 till 150.225 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnd. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2016 fastställs till 
44.298 tkr, 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43. 74 7 tkr 
och år 2018 till 43.747 tkr. 

Kultur-och fritidsnämnd. investeringsbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2016 
fastställs till 200 tkr, 

att investeringsplan för kultur-och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr. 

Revision. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2016 fastställs till 812 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2017 fastställs till 812 tkr och år 2018 till 
812 tkr. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3.303 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3.303 tkr och år 
2018 till 3.303 tkr. 

Skolnämnd. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 480. 938 tkr, 
samt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 482.860 tkr och år 2018 
till 485.592 tkr. 

Skolnämnd. investeringsbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 4.450 
tkr, samt 

att investeringsplan för skolnämnden år 2017 fastställs till 4.000 tkr och år 2018 till 
6.075 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 
fastställs till 483.695 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 485.129 
tkr och år 2018 till 490.849 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att investerings budgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 
fastställs till 2.801 tkr, samt 

att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2017 fastställs till 2.801 
tkr och för år 2018 till 2.976 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr 
ur eget kapital. 

Upplåning 

Kommunfullmäktiges beslut 
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 

Utdebitering 

Kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för år 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts KF § 86 

De kommunala bolagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, 

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Anslags bindning 

Kommunfullmäktiges beslut 
att för år 2016 fastställa nettoanslag för driftbudget och investerings budget till 
styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1 % för 2016, 2017 och 2018. 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen 
• Styrelse/nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag 
• Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 

sin verksamhet. 

Reservationer 
Emil Andersson (SJ, Maria Arvidsson (V), Beatrice Björkskog (FIJ, Monica Fahrman 
(MPJ, Lotta Holmer (SJ, Tommy Johansson (SJ, Bo Kihlström (SJ, Viktor Kärvinge (SJ, 
Pia Nilsson (SJ, Kristina Nyberg (SJ, Per-Olov Rapp (SJ, Johanna Ritvadotter (V), 
Ulrika Spårebo (SJ, Eva Stenberg (SJ, Erik Åberg (MPJ, Alaittin Temur (SJ, Ann
Kristin Lindgren (SJ, Alette-Marie Lindgren (SJ och Tomas Jansson (SJ reserverar sig 
till förmån för Ulrika Spårebos (SJ yrkande. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
samtliga nämnder 
samtliga bolag 
samtliga kontor 

Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Kompletteringsval 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Dnr [Skriv dnr] 

att välja Michael PB Johansson (M) till ersättare i kommunstyrelsen t o m 2018-12-
31, efter Louise Eriksson (M). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
Marie Öhlund 

Utdragsbestyrkande 
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§ 88 Inkomna motioner 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

Motion om att förnya fullmäktiges arbetsformer. 
Motionen är undertecknad av Eva Stenberg (SJ och Emil Andersson (SJ. 

Motion om ett ungdomens hus i Sala. 
Motionen är undertecknad av Ragnhild Jansson (SDJ. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Inkomna medborgarförslag 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

Medborgarförslag om nattdagis och dagis/fritids som är öppet alla dagar dygnet 
runt. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Emelie Johansson Borglund. 

Medborgarförslag om bilkarta över centrum i Sala. 
Medborgarförslaget är inlämnat av M E Berlin. 

Medborgarförslag om sockenkyrkans runsten. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Johan Pettersson. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 90 

Justerandes sign 

-11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

Dnr 2015.561 

Interpellation om plan för att undvika personalflykt från 
socialtjänst/ äldreomsorg 

INLEDNING 
Tommy Johansson (S) får kommunfullmäktiges tillåtelse att ställa rubricerade 
interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Christer Eriksson (C). 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

§ 86 Omröstningslista 
Lars Alderfors (FP) JA 
Emil Andersson (S) NEJ 
Maria Arvidsson (V) NEJ 
Beatrice Björkskog (Fl) NEJ 
Adam Calissendorff (SBÄ) JA 
Magnus Edman (SDJ JA 
Christer Eriksson (CJ JA 
Gustaf Eriksson (CJ JA 
Magnus Eriksson (SBÄJ JA 
Monica Fahrman (MPJ NEJ 
Anna Gillerblad (CJ JA 
Mathias Goldkuhl (MJ JA 
Carola Gunnarsson (CJ JA 
Christer Gustafsson (CJ JA 
Lotta Holmer (SJ NEJ 
Ragnhild Jansson (SDJ JA 
Tommy Johansson (SJ NEJ 
Bo Kihlström (SJ NEJ 
Gunhild Kjellberg (SDJ JA 
Viktor Kärvinge (SJ NEJ 
Fredrik Larsson (M) JA 
Bo Lindholm (SDJ JA 
Peter Molin (MJ JA 
Pia Nilsson (SJ NEJ 
Kristina Nyberg (SJ NEJ 
Sickan Palm (KOJ JA 
Elisabet Pettersson (CJ JA 
Per-Olov Rapp (SJ NEJ 
Johanna Ritvadotter (V) NEJ 
Ulrika Spårebo (SJ NEJ 
Eva Stenberg (SJ NEJ 
Johan Widen (MJ JA 
Anders Wigelsbo (CJ JA 
Anders Westin (CJ JA 
Hanna Westman (SBÄJ JA 
Ulf Westman (SBÄJ JA 
Erik Åberg (MPJ NEJ 
Mårten Öhrström (CJ JA 
Michael PB Johansson (MJ JA 
Alaittin Temur (SJ NEJ 
Ann-Kristin Lindgren (SJ NEJ 
Alette-Marie Lindgren (SJ NEJ 
Tomas Jansson (SJ NEJ 
Solveig Sjöberg (SBÄJ JA 

'"~'f ~ ~ Utdragsbestyrkande 


